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105.        Godkendelse af dagsorden 

Beslutningstema 

Godkendelse af dagsordenen for den 4. oktober 2017. 

Beslutning 

Godkendt uden bemærkninger. 
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106.        Godkendelse af referatet fra den 11. september 
2017 

Beslutningstema 

Godkendelse af referatet fra den 11. september 2017. 

Beslutning 

Godkendt uden bemærkninger. 

Bilag 

 2017 11.09 Referat Seniorrådet 

  

Bilag/Punkt_106_Bilag_1_2017_1109_Referat_Seniorraadet.pdf
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107.        Orientering ved chefen for Social Omsorg 

Beslutningstema 

Chefen for Social Omsorg giver orientering. Herunder ønsker Seniorrådet en orientering om 

følgende: 

  

 Status på de kommunale akutfunktioner: 

o Er Hedensted Kommune klar til at leve op til de nye kvalitetsstandarder? 

o Har vi - eller kan vi tiltrække sygeplejesker med de rette kvalifikationer, 

således opgaverne kan løses i henhold til kravene i de nye 

kvalitetsstandarder? 

 Har Hedensted Kommune en "følge- hjemordning" for svækkede og udsatte ældre 

ligesom den de har i Horsens Kommune? Eller påtænkes det at etablerer en sådan 

ordning? Se eventuel det vedhæftede bilag. 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Status på de kommunale akutfunktioner 

Distriktsleder Christina Bjerking havde sendt en redegørelse som svar på Seniorrådets 

spørgsmål vedrørende den kommunale akutfunktion i Hedensted Kommune. Svarene kan ses i 

bilaget. 

I forlængelse af drøftelsen omkring de kommunale akutfunktioner blev det besluttet at invitere 

distriktsleder Christina Bjerking og tovholder for akut teamet Kristina Holst Juul på januar 

mødet, i forhold til at uddybe arbejdet omkring akutfunktionerne. I samme forbindelse kunne 

Seniorrådet godt tænke sig en status på blandt andet effekterne af TOBS og Triagering, og 

derfor inviteres Kristina Holst Juul til at orientere om dette. 

Chefen for Social Omsorg orienterede om budgetforliget 2018 for Social Omsorg, herunder: 

 Flere hjemmesygeplejerske-timer på plejecentrene: 2 mio. kroner 

 Gennemførsel af borgertilfredshedsundersøgelse på seniorområdet: 0,3 mio. kr. pr. år 

 Genindførelse af klippekortordning til borgere i eget hjem: 2,2 mio. kroner 

Seniorrådet vil gerne have en opfølgning på den pårørendepolitik, som de har udarbejdet for 

seniorområdet. I forbindelse med udarbejdelsen blev det besluttet, at pårørendepolitikken 

skulle drøftes med politikkerne, distriktslederne og områdelederne på et fællesmøde. Det 

besluttes at den fælles drøftelse af pårørendepolitikken skal ske i januar, når det nye Seniorråd 

er tiltrådt.  

Orienteringen taget til efterretning. 
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Bilag 

 Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner 

 Sikker overgang for den ældre medicinske patient 
 Kvalitetsstandard for kommunale akut funktioner 

  

Bilag/Punkt_107_Bilag_1_Kvalitetsstandarder_for_kommunale_akutfunktioner.pdf
Bilag/Punkt_107_Bilag_2_Sikker_overgang_for_den_aeldre_medicinske_patient.pdf
Bilag/Punkt_107_Bilag_3_Kvalitetsstandard_for_kommunale_akut_funktioner.pdf
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108.        Orientering ved formanden for Seniorrådet 

Beslutningstema 

Formanden for Seniorrådet giver orientering om følgende: 

  

 Drøftelse af midtvejstatus på BPSD projektet. Mødet blev afholdt den 14.09.2017, med 

deltagelse af Lillian Andersen, Elin Kristensen, Anker Andersen, Solveig Petersen, Minna 

Olesen og Kirsten Blume Schmidt 

 Drøftelse af Frivilligdagen i Daugaard Multihal den 18.09.2017. Lillian Andersen, Elin 

Kristensen, Anker Andersen, Solveig Petersen og Minna Olesen deltog i dagen 

 Mødet med Ældre Sagen og lederne i Social Omsorg. Mødet blev afholdt den 

03.10.2017, med deltagelse af Elin Kristensen og Anker Andersen 

 Evaluering af FN's Internationale Ældredag den 1. oktober 2017 

  

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

BPSD- projektet 

De medlemmer af Seniorrådet, som deltog, synes, at det havde været et fantastisk møde og 

de fik virkeligt meget med derfra. De var meget optaget af den viden, som projektet får 

implementeret i personalet. Seniorrådet gav udtryk for, at det er heldigt, at Hedensted 

Kommune får lov til at deltage i projektet. Seniorrådet mener, at noget af det vigtigste og 

bedste ved projektet er, at der kommer så meget fokus på, hvilket personale det er, der 

arbejder med demente. Samtidig pointerer de, at det ikke udelukkende er det faglige, der skal 

være i fokus, men også hvordan den enkelte ansatte er som menneske. 

Frivilligdagen i Daugaard Multihal  

Seniorrådet synes, at det havde været en spændende, god og informativ dag med 

foredragsholder – Vibeke Drevsen Bach - som var en fantastisk formidler. De frivillige fortalte, 

at de var blevet klogere på nogle ting i forbindelse med dagen. Seniorrådet gav udtryk for, at 

foredragsholderen også kunne bruges i andre sammenhænge, især med tanke på det øgede 

fokus på demens. Seniorrådet så gerne, at politikkerne og de ansatte i Social Omsorg fik 
mulighed for at høre Vibeke Drevsen Bachs foredrag. 

Mødet med Ældre Sagen og lederne i Social Omsorg 

Mødet havde fokus på, hvordan Ældre Sagens socialhumanitære grupper og Hedensted 

Kommune kan gøre hinanden gode i forhold til aktiviteter målrettet ældre. 

Der var mange konkrete initiativer og det var rart at få sat ansigter på de forskellige 
mødedeltagerer. Blandt andet blev følgende drøftet: 

         Vedligeholdelsestræning efter endt genoptræning i Huset Ny Skolegade 4 
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         Vågetjenesten 

         aktiv.hedensted.dk 

         Spisevenner 

Udgangspunktet er, at uanset om det er Ældre Sagens socialhumanitære grupper eller 

Hedensted Kommune, så vil alle parter gerne det samme for de ældre. Dog er det ikke en 
kommunal opgave at danne netværk blandt de ælde. 

Seniorrådet foreslog, at der fremadrettet bliver afholdt et lignende netværksmøde en gang om 
året.  

Evaluering af FN's Internationale Ældredag den 1. oktober 2017 

Seniorrådet vil gerne sende en tak for hjælpen til de frivillige fra Ældre Sagen og 

demenscaféen, som hjalp med det praktisk i forhold til arrangementet. 

Fremadrettet skal der være en plan for, hvem der gør hvad i Seniorrådet i forhold til 

eksempelvis klargøring, oprydning mv. Det pointeres, at alle de praktiske ting i forbindelse 

med arrangementer, som Seniorrådet står for, er et fællesansvar. Der er kommet mange 

positive tilkendegivelser fra de kommende kandidater til Seniorrådet. De var glad for, at de fik 

mulighed for at komme og præsenterer sig selv overfor vælgerne.  

I alt var der 73 der deltog i FN’s Internationale Ældredag og generelt var der mange positive 
tilbagemeldinger på dagens arrangement. 

Seniorrådet drøftede, om det kunne være en idé fremadrettet at afholde arrangementet på 
eksempelvis Bøgely, så det holdes i kommunalt regi. 

Der er tilgået arrangementet to ekstra udgifter, idet oplægsholderen skulle have 

kørselsgodtgørelse og derudover var der en trykfejl i annoncen til lokalaviserne, hvorfor den 

måtte trykkes igen. 

Afholdelsen af FN’s Internationale Ældredag bringer atter spørgsmålet op om, hvorvidt 

Seniorrådet skal bede om et større budget, således de bedre kan få omkostningerne til at 

hænge sammen. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 
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109.        Orientering - Seniorrådets vedtægter 

Beslutningstema 

Seniorrådet ønsker en drøftelse af deres vedtægter, herunder: 

  

 Beskrivelse af konstitueringsproceduren for Seniorrådet 

 Om der skal foretages ændringer i regler omkring inddragelse af suppleanter 

Administrationen indstiller, 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Seniorrådets vedtægter skal gennemgås inden det konstituerende møde i forbindelse med 

valget 2017, således at de passer til virkeligheden. 

Noget af det som skal drøftes er suppelanternes funktion. Suppleanterne bliver i andre 

seniorråd inddraget ved kendt fravær fra rådets medlemmer, også selvom der er tale om 

forfald fra gang til gang. Derfor ønskes der en drøftelse af reglen om, hvorvidt der skal være 

tale om 3. måneders fravær inden suppleanterne indkaldes. Derudover skal det drøftes, om 

suppleanterne i højere grad skal inddrages i Seniorrådets arbejde, for eksempel i forbindelse 

med arbejdsgrupper med videre. 

Lillian Andersen og Anker Andersen vil gerne gennemgå forretningsordenen og seniorrådets 

vedtægter, således Seniorrådet er klar til drøftelsen. I forlængelse heraf vil de sikre, at der er 

en observatør inden for de forskellige interesseområder i kommunen.  

Det blev drøftet, hvorvidt suppleanterne skal have IPads. Det skal de ikke, idet de kan låne en, 

såfremt de skal deltage i et møde. 

Det blev også drøftet, hvilke medlemmer i Seniorrådet der skal deltage i de forskellige 

arrangementer. Det blev besluttet, at drøftelsen tages i det nye Seniorråd, når det nye råd er 

konsitueret. 

  

Drøftelsen taget til efterretning. 

Bilag 

 Seniorrådets vedtægter 2014-2017 

  

Bilag/Punkt_109_Bilag_1_Seniorraadets_vedtaegter_20142017.pdf
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110.        Orientering - Seniorrådsvalget 2017 

Beslutningstema 

Orienteringen om Seniorrådsvalget 2017, herunder: 

 Sidste nyt fra valgudvalget 

 Status på kandidater til seniorrådsvalget 

 Opsamling på det afholdte informationsmøde i Hedensted den 11. september 2017 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Valgudvalget afholdt møde den 12.09.2017. Her blev informationsmøderne, samt den 

manglende deltagelse i disse blandt andet drøftet. Desuden blev det besluttet, at pjecerne til 

næste valg skal være klar inden sommerferien. 

Til at starte med var der ikke kandidater nok, men nu er der styr på både stillere og 

kandidater. I alt er der 11 kandidater, som stiller op. I forhold til de nye kandidater er der tale 

om velkvalificerede kandidater, som gjorde det rigtig godt ved præsentationsrunden i 

forbindelse med FN’s Internationale Ældredag den 1. oktober. 

Anker Andersen fra det nuværende Seniorråd genopstiller også til valget. 

Der er udsendt breve med valgpjecer i til de stemmeberettigede. I forhold til returneringen af 

stemmesedlerne er Seniorrådet udfordret af leveringstiderne fra Post Nord. Derfor skal 

stemmesedlerne, som borgerne returnerer, lægges i postkasse seneste den 22. november for, 

at de kan nå at være retur den 4. december. Stemmerne optælles af Seniorrådet og ansatte 

ved kommunen. 

Inden den 15. december 2017 skal det nye Seniorråd være konstitueret. Det nye råd skal 

være klar til at trække i arbejdstøjet den 1. januar 2018. 

I forbindelse med Seniorrådets færden rundt om i Hedensted Kommune har medlemmerne 

erfaret, at Seniorrådet ikke er særlig kendt i kommunen. Mange borgere tror, at det er Ældre 

Sagen, der varetager de ældres interesse i Hedensted Kommune. Derfor er der enighed om, at 

Seniorrådet og dets arbejde skal gøres mere synligt for de ældre i kommunen. 

Orienteringen taget til efterretning. 

Bilag 

 Referat fra mødet den 12.09.17 

Bilag/Punkt_110_Bilag_1_Referat_fra_moedet_den_120917.pdf
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111.        Orientering - Nyt fra DANSKE ÆLDRERÅD 

Beslutningstema 

Der gives orientering omkring følgende:  

  

 Nyhedsbrevet 3/17 fra DANSKE ÆLDRERÅD udsendt den 15. september 2017 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Orienteringen taget til efterretning. 

Bilag 

 DANSKE-ÆLDRERÅD-nyhedsbrev-3-september-2017 

  

Bilag/Punkt_111_Bilag_1_DANSKEAeLDRERAaDnyhedsbrev3september2017.pdf
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112.        Bordet rundt 

Beslutning 

Elin Kristensen har i forbindelse med DANSKE ÆLDRERÅDS konferencen i Vingsted den 24. 

oktober fået lov til medbringe posters og pjecer til formidling omkring det projekt, hun er med 

i – ”Bedre liv for efterladte efter selvmord”. 

Anker Andersen kan ikke kører til DANSKE ÆLDRERÅDS konference i Vingstedcentret den 24. 

oktober 2017. Melder desuden afbud til Seniorrådsmødet den 13.11.2017. 

Seniorrådet er blevet bekendt med en situation på Borgerservice på Juelsminde Bibliotek, hvor 

det ville have været hensigtsmæssigt med et ekstra lokale, hvor den ansatte kunne have taget 

sig af en borger. Seniorrådet vil gerne høre, om det er muligt at få etableret et lokale, hvor 

borgere og ansatte kan drøfte mere personlige anliggender. Seniorrådet beslutter at rette 
henvendelse til Jette A. Pedersen – afdelingsleder i Borgerservice. 

Et af Seniorrådets medlemmer har kendskab til en ældre mand, som på ingen måde har 

mulighed for at forlade sit hjem. Ægtefællen står derfor for alt det praktiske og familien vil 

gerne, at manden visiteres til et nødkald, således hustruen har mulighed for trygt at kunne 

forlade hjemmet. Dette er blevet afvist, da ægtefælle ikke er faldet 3. gange, hvilket familien 

har fået at vide er et krav for at få et nødkald. På baggrund af dette ønsker Seniorrådet en 

drøftelse af kriterierne for visitering til nødkald, og punktet sættes på dagsordenen til det 
næste møde. 

Et af seniorrådets medlemmer har modtaget en henvendelse vedrørende en borger, som skulle 

bruge en kørestol i tre uger. Borgeren er blevet afvist i forhold til at kunne låne en kørestol. 

Seniorrådsmedlemmet afventer en mail fra den pågældende borger. Herefter kan Seniorrådet 
drøfte borgerens henvendelse. 

Seniorrådet er blevet bekendt med, at nogen mener, at handicapskilte til sin bil kan afhentes i 

Borgerservice i Hedensted Kommune. Dette er Seniorrådet meget uforstående overfor, da der 

er meget skrappe regler for, hvem der kan få tildelt et handicapskilt. Desuden skal der 

foreligge en lægefaglig vurdering i forhold til, om en borgere er berettiget til at få et 
handicapskilt til sin bil. 

Formanden for Seniorrådet har modtaget en skrivelse fra Seniorrådets suppleant Vera 

Schmidt. Skrivelsen er stilet til Hans Jørgen Hansen og Ditte Teist. I skrivelsen spørges der, 

om Seniorrådet vil være tovholder på tre dialogmøder, som skal afholdes inden valget. Emnet 

for møderne er livet som seniorer, fra man bliver senior til man ikke længere er her. 

Seniorrådet synes, at det er et virkeligt fint initiativ samt et meget aktuelt og vedrørende 

emne. Seniorrådet mener dog ikke, at det er muligt at nå at afholde de tre ønskede 

dialogmøder inden valget. Derfor tilbyder Seniorrådet at drøfte det i det nye Seniorråd, dog 

med fokus på at der skal være tale om dialogmøder og ikke politiske møder. Samtidig med 

opfordrer de til, at skrivelse sendes til lokalavisen som et læserbrev. Formanden giver en 
tilbagemelding til Vera Schmidt. 

Orienteringen taget til efterretning.  

  



 

Hedensted Kommune  

Seniorrådet dagsorden-referat  
Mødedato:  

4. oktober 2017 
Formand:  

 

Sidetal:  

14 

 

27.69.40-P35-1-16 

113.        Punkter til næste møde 

Beslutningstema 

Næste møde mandag den 13. november 2017. 

Beslutning 

Det besluttes at følgende emner skal drøftes på næste møde: 

  

         Status på DANSKE ÆLDRERÅD’s konference på Vingsted Centeret den 24. oktober 

2017. 

         Tilbagemelding på studietur til demenslandsbyen i Svendborg 

 Kriterier for visitering til nødkald  

Bilag 

 Årshjul 2017 oktober 

  

Bilag/Punkt_113_Bilag_1_Aarshjul_2017_oktober.pdf
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114.        Eventuelt 

Beslutning 

Ingen bemærkninger. 
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Bilag 

 2017 11.09 Referat Seniorrådet 

 Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner 

 Sikker overgang for den ældre medicinske patient 

 Kvalitetsstandard for kommunale akut funktioner 

 Seniorrådets vedtægter 2014-2017 

 Referat fra mødet den 12.09.17 

 DANSKE-ÆLDRERÅD-nyhedsbrev-3-september-2017 

 Årshjul 2017 oktober 

 

Bilag/Punkt_106_Bilag_1_2017_1109_Referat_Seniorraadet.pdf
Bilag/Punkt_107_Bilag_1_Kvalitetsstandarder_for_kommunale_akutfunktioner.pdf
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